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ABSTRAK 

Berkembangnya kajian mengenai perilaku informasi saat ini, semakin beragam 
pula kebutuhan informasi yang dimiliki oleh berbagai kelompok masyarakat. 
Perpustakaan sebagai lembaga informasi bagi masyarakat dituntut untuk dapat 
memenuhi kebutuhan informasi setiap patron penggunanya. Namun saat ini 
terlihat bahwa perpustakaan mengembangkan layanan yang bersifat general yang 
menyamaratakan kebutuhan informasi semua kelompok dan mengakibatkan tidak 
terpenuhinya kebutuhan spesifik dari kelompok minoritas, seperti lansia, 
sehingga lansia tercatat sebagai pengunjung terendah di perpustakaan. Analisis 
kebutuhan informasi dibutuhkan untuk mendapatkan data yang konkret mengenai 
apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh lansia sebagai patron pengguna 
perpustakaan. Fenomena tersebutlah yang menjadi perhatian peneliti untuk 
melakukan penelitian mengenai analisis kebutuhan informasi lansia di Kota 
Surabaya. Peneliti menggunakan konsep dari David Nicholas untuk 
menggambarkan mengenai karakteristik kebutuhan informasi serta hambatan 
yang ditemui ketika melakukan pemenuhan kebutuhan informasi. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitaif deskriptif. Lokasi penelitian ini yaitu di Kota 
Surabaya, mengingat bahwa Kota Surabaya menempati peringkat ketiga sebagai 
kota dengan peringkat lansia tertinggi di Indonesia, serta dicanangkannya Kota 
Surabaya sebagai Kota Ramah Lansia, yang salah satu komponen penilaiannya 
adalah ramah dalam bidang informasi. Metode pengambilan sampel 
menggunakan multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 
responden. Hasil dari penelitian ini menunjukan lansia Kota Surabaya menyukai 
topik informasi Kesehatan, Religi dan Olahraga, dengan prosentase secara 
berurutan yakni sebesar 100%, 100% dan 89%. Diketahui pula bahwa lansia 
membutuhkan suatu informasi ketika sedang menghadapi masalah yang berkaitan 
dengan topik informasi terkait, yakni sebesar 52%. Lansia menyukai informasi 
cetak berupa koran yakni sebanyak 43% dan informasi elektronik berupa televisi 
sebanyak 73%. Sumber informasi yang sering lansia gunakan yakni teman, 
keluarga, dan pakar informasi, dengan prosentase secara berurutan yakni 70%, 
65% dan 64%, dengan alasan bahwa sumber informasi tersebut mudah dijangkau. 
Kemudian, lansia memilih informasi yang berasal dari sudut pandang Pakar/Ahli 
Informasi dan menganggap informasi dari Pakar/Ahli sebagai informasi yang 
berkualitas, sebanyak 100%. Sebanyak 50% lansia menyatakan bahwa 
mendapatkan satu sumber informasi saja sudahlah cukup baginya. Selanjutnya 
lansia memilih untuk mendapatkan informasi yang disampaikan secara langsung 
(tatap muka) yakni sebesar 86% dan akan membagikan informasi yang 
didapatkannya tersebut kepada orang terdekatnya setelah ia mendapatkan 
informasi baru sebesar 62%. Diketahui pula bahwa waktu, biaya dan information 
overload tidaklah menjadi hambatan bagi lansia dalam mencari informasi, namun 
keahlian dalam mengakses serta jarak akses informasi menjadi hambatan khusus 
dan pertimbangan penting bagi lansia dalam mengakses informasi. 

Kata Kunci : Analisis Kebutuhan Informasi, Lanjut usia, Kebutuhan Informasi, 
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